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NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4072
Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εται−
ρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμι−
ση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλ−
λες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Άρθρο 1
Απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης
1. Η Αδειοδοτούσα Αρχή αναρτά στο διαδικτυακό της
τόπο για λόγους διαφάνειας τις άδειες, αποφάσεις και
εγκρίσεις που εκδίδει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθε−
σία, καθώς και τις εκθέσεις επιθεωρήσεων που εκδίδο−
νται στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης όλων
των δραστηριοτήτων και της τήρησης των όρων της
νόμιμης άσκησής τους.
2. Αν μεταβληθεί η επωνυμία του φορέα της επιχεί−
ρησης ή μεταβιβασθεί για οποιαδήποτε αιτία μέρος
ή το σύνολο των εταιρικών μεριδίων ή μετοχών μίας
εταιρείας, ανάλογα με τη φύση της επιχείρησης ως
ατομικής ή οποιουδήποτε είδους εταιρείας, η άδεια που
έχει εκδοθεί ελέγχεται και τροποποιείται μόνον όσον
αφορά στα στοιχεία του φορέα που διαφοροποιήθηκαν.
Πιστοποιητικά, αποφάσεις, εγκρίσεις, που έχουν εκδοθεί
για την επιχείρηση, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη
λήξη τους και δεν απαιτείται η προσκόμιση νέων.
Αν η μεταβολή συνίσταται στην προσθήκη νέας δρα−
στηριότητας για την οποία απαιτείται αδειοδότηση, τα
πιστοποιητικά, οι αποφάσεις και οι εγκρίσεις που έχουν
εκδοθεί και αφορούν την ήδη ασκούμενη δραστηριότη−
τα, δεν αναζητούνται εκ νέου. Σε αυτή την περίπτωση
απαιτείται η προσκόμιση από την επιχείρηση υπεύθυνης
δήλωσης με την οποία βεβαιώνεται ότι εξακολουθούν
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της αρχι−
κής άδειας.
3. Οι κρατικές κεντρικές και περιφερειακές αρχές
και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που εκδί−

δουν άδειες, αποφάσεις ή εγκρίσεις για πάσης φύσεως
δραστηριότητες, μεριμνούν για την ηλεκτρονική μετα−
ξύ τους διασύνδεση και τη λειτουργία ολοκληρωμένου
πληροφοριακού συστήματος, στο πλαίσιο του οποίου
γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή η υποβολή των αιτήσε−
ων, η ηλεκτρονική διακίνηση μεταξύ των συναρμόδιων
υπηρεσιών και η τελική τους διεκπεραίωση.
4. Αν για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας, έγκρισης,
απόφασης ή γνωμοδότησης από κρατικές κεντρικές και
περιφερειακές αρχές και νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου απαιτούνται στοιχεία που τηρούνται στη βάση
του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), τα στοιχεία
αυτά αναζητούνται από την αρμόδια υπηρεσία.
5. Τα κέντρα υποδοχής των αιτήσεων για την έκδοση
αδειών, αποφάσεων ή εγκρίσεων υποχρεούνται να δια−
τηρούν διαδικτυακό τόπο, στον οποίο περιλαμβάνονται
όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, τα
δικαιολογητικά και τις διοικητικές πράξεις και γνωμο−
δοτήσεις που απαιτούνται για την αδειοδότηση των
πάσης φύσεως δραστηριοτήτων.
6. Για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας, έγκρισης ή
πιστοποιητικού, καθώς και για τη διατύπωση γνώμης,
αρκεί η προσκόμιση των δικαιολογητικών που προβλέ−
πονται ρητά στο νόμο ή σε κανονιστικές πράξεις. Δεν
επιτρέπεται η εκ μέρους της αρμόδιας αρχής αναζήτηση
πρόσθετων δικαιολογητικών ενώ, αν προσκομισθούν,
δεν λαμβάνονται υπόψη για την έκδοση της πράξης. Η
παράβαση της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου
συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα εκ μέρους του αρμό−
διου υπαλλήλου.
7. Μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του παρό−
ντος νόμου, τα Υπουργεία οφείλουν να επανεξετάσουν
το νομοθετικό τους καθεστώς ως προς τη χορήγηση
αδειών, με σκοπό τη μείωση: (α) των απαιτούμενων
αδειών και (β) των επί μέρους απαιτούμενων δικαιο−
λογητικών και την κατάργηση ή αντικατάστασή τους
με υπεύθυνες δηλώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 10 του
ν. 3230/2004 (Α΄44). Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας παρακολουθεί την εφαρμογή των διατάξεων
του παρόντος.
8. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν έχουν εφαρμογή για τις
άδειες που εκδίδονται από τη Γενική Διεύθυνση Τελω−
νείων και Ε.Φ.Κ. κατ’ εφαρμογή διατάξεων Διεθνών Συμ−
βάσεων και της κοινοτικής νομοθεσίας ή ειδικής εθνικής
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από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας αιτιολογημένη απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας για την προσωρινή απαγόρευση της κυ−
κλοφορίας και διάθεσης στην αγορά ή την οριστική
απαγόρευση ή απόσυρση, εφόσον από τα αποτελέ−
σματα των εργαστηριακών ελέγχων διαπιστώνεται
ότι το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις
της οικείας νομοθεσίας.
2. Στους οικονομικούς φορείς του άρθρου 31, τα προ−
ϊόντα των οποίων, μετά από αιτιολογημένη διαπίστωση
των αρμόδιων υπηρεσιών, δεν συμμορφώνονται προς
τις διατάξεις της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας του
Παραρτήματος IV, ή στους οικονομικούς φορείς που δεν
συνεργάζονται με τις αρμόδιες υπηρεσίες εποπτείας
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας κατά την άσκηση
των ελέγχων ή αρνούνται τη λήψη μέτρων άρσης της
μη συμμόρφωσης ή τη λήψη μέτρων περιορισμού της
διάθεσης και κυκλοφορίας των μη συμμορφούμενων
προϊόντων, επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα
με τις επόμενες παραγράφους.
3. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους οικονομικούς
φορείς οι οποίοι παραβαίνουν τη νομοθεσία είναι ανά−
λογες:
α) της σοβαρότητας της μη συμμόρφωσης του προ−
ϊόντος,
β) της επικινδυνότητας του προϊόντος,
γ) του βαθμού άρνησης της συνεργασίας με τις αρ−
μόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες,
δ) των επιπτώσεων του τυχόν προκληθέντος ατυχή−
ματος και
ε) των υποτροπών που αυτοί παρουσιάζουν στις δρα−
στηριότητές τους.
4. Οι διοικητικές κυρώσεις στους παραβάτες οικονο−
μικούς φορείς επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα
από εισήγηση των ελεγκτικών υπηρεσιών για την επο−
πτεία της αγοράς της Γενικής Γραμματείας Βιομηχα−
νίας.
Αν η μη συμμόρφωση προϊόντων έχει ως ενδεχόμε−
νο σοβαρή επίπτωση για την ασφάλεια και υγεία του
χρήστη ή καταναλωτή, οι επιβαλλόμενες διοικητικές
κυρώσεις μπορούν να ανέλθουν μέχρι και του ποσού
των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ. Το προη−
γούμενο εδάφιο ισχύει και σε περίπτωση υποτροπής
για παραβάσεις των άρθρων 22 έως 33. Το επιβληθέν
ποσό δεν μπορεί να είναι μικρότερο του εκατονταπλά−
σιου της αξίας του προϊόντος ή του δεκαπλάσιου της
εκτιμώμενης ζημίας του ατυχήματος.
5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας εξειδικεύονται τα κριτή−
ρια και η διαδικασία επιβολής κυρώσεων, καθώς και
ο τρόπος κλιμάκωσης των διοικητικών κυρώσεων της
προηγούμενης παραγράφου. Με την έκδοση της από−
φασης αυτής παύουν να ισχύουν οι διατάξεις για την
επιβολή κυρώσεων που προβλέπονται στην τεχνική βι−
ομηχανική νομοθεσία, όπως αυτή αποτυπώνεται στο
Παράρτημα IV.
6. Η επιβολή των κυρώσεων του παρόντος άρθρου τε−
λεί υπό την επιφύλαξη των διατάξεων που προβλέπουν
ειδικότεροι νόμοι όπως, ο Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας
(ν. 2960/2001) και οι περί λαθρεμπορίας διατάξεις.

Άρθρο 33
Εφαρμογή της αμοιβαίας αναγνώρισης
και Εθνικό Σημείο Επαφής
1. Η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης αποσκοπεί στην
εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων
εντός της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και εφαρμόζεται στα προϊόντα που δεν υπόκεινται στην
κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης ή σε πτυχές των προ−
ϊόντων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της
νομοθεσία αυτής.
2. Εθνικό σημείο επαφής για τα προϊόντα που δεν υπό−
κεινται σε κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης, με βάση
τις απαιτήσεις και την έννοια των διατάξεων του Κανο−
νισμού 764/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 «για τη θέσπιση
διαδικασιών σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων εθνι−
κών τεχνικών κανόνων στα προϊόντα που κυκλοφορούν
νομίμως στην αγορά άλλου κράτους − μέλους και για
την κατάργηση της Απόφασης αριθ. 3052/95/ΕΚ» ορίζε−
ται η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία
λειτουργεί για το σκοπό αυτόν ως εθνικός συντονιστής
των ενεργειών που αφορούν στην εφαρμογή των δια−
τάξεων του Κανονισμού. Οι κατά περίπτωση ορισθείσες
αρμόδιες ελληνικές αρχές για τα προϊόντα, τα οποία
εμπίπτουν στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού
764/2008/ΕΚ, οφείλουν να παρέχουν προς το εθνικό
σημείο επαφής κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο
για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του
και να το ενημερώνουν σε κάθε περίπτωση αναστολής
κυκλοφορίας προϊόντος που αποφασίζεται σε εφαρμογή
εθνικού κανόνα εντός του πλαισίου που ορίζει ο Κανονι−
σμός 764/2008/ΕΚ. Το εθνικό σημείο επαφής εκπροσωπεί
τη χώρα στα ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα και επιτρο−
πές για όλα τα θέματα Αμοιβαίας Αναγνώρισης.
3. Το εθνικό σημείο επαφής για τα προϊόντα συνεργά−
ζεται με τις επί μέρους ορισθείσες αρμόδιες ελληνικές
αρχές για τα προϊόντα και ιδιαίτερα για τα θέματα
που αφορούν:
α. στη διεκπεραίωση των καθηκόντων του ως σημείου
επαφής,
β. στην ενημέρωση των οικονομικών φορέων, με χρήση
κάθε πρόσφορου μέσου,
γ. στη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης,
δ. στην αντιμετώπιση ζητημάτων που ανακύπτουν
κατά την εφαρμογή του Κανονισμού 764/2008/ΕΚ.
4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταρ−
γούνται η υπ’ αριθμ. Β 2366/144/26.1.1998 απόφαση των
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β΄ 59) και
η υπ’ αριθμ. 10581/1015/19.5.2005 απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης (Β΄ 706).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Άρθρο 34
Έννοια όρων
Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 34
έως και 42, οι πιο κάτω αναφερόμενοι όροι έχουν την
ακόλουθη έννοια:
α) «Εξωτερικό εμπόριο» νοείται η άσκηση εμπορικής
δραστηριότητας για την αποστολή ή μεταφορά προϊό−
ντων από ή και προς την Ελληνική Επικράτεια, ανεξαρ−
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τήτως αν η χώρα αποστολής ή προέλευσης βρίσκεται
στο Τελωνειακό Έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
εκτός αυτού.
β) «Εισαγωγές» ή «εισαγωγικές δραστηριότητες»
νοούνται οι εμπορικές δραστηριότητες αποστολής ή
μεταφοράς προϊόντων προς την Ελληνική Επικράτεια
από οποιαδήποτε άλλη χώρα, που βρίσκεται είτε στο
Τελωνειακό Έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ενδοκοι−
νοτικές αποκτήσεις), είτε εκτός αυτού.
γ) «Εξαγωγές» ή «εξαγωγικές δραστηριότητες» νοού−
νται οι εμπορικές δραστηριότητες αποστολής ή μετα−
φοράς προϊόντων από την ελληνική επικράτεια προς
οποιαδήποτε άλλη χώρα, που βρίσκεται είτε στο Τελω−
νειακό Έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ενδοκοινοτικές
αποστολές), είτε εκτός αυτού.
δ) «Εισαγωγέας» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσω−
πο, με μόνιμη εγκατάσταση στην Ελληνική Επικράτεια,
που ασκεί εισαγωγικές δραστηριότητες.
ε) «Εξαγωγέας» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσω−
πο, με μόνιμη εγκατάσταση στην Ελληνική Επικράτεια,
που ασκεί εξαγωγικές δραστηριότητες.
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1. Εισαγωγική ή εξαγωγική δραστηριότητα δικαιούται
να ασκεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί
εμπορική δραστηριότητα και είναι εγγεγραμμένο στο
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του ν. 3419/2005 «Εκσυγχρονισμός της Επιμε−
λητηριακής Νομοθεσίας» (Α΄ 297), όπως τροποποιήθηκε
με το ν. 3853/2010 (A΄ 90).
2. Επίσης, δικαιούνται να ασκούν εξαγωγική δραστη−
ριότητα:
α) Οι εγγεγραμμένοι στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων
Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών, σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 3955/2011 (Α΄ 89) και
β) Οι εγγεγραμμένοι στα Ειδικά Μητρώα Εξαγωγέων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 936/1979
«περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί εξω−
τερικού εμπορίου διατάξεων, ως και καταργήσεως συ−
ναφών διατάξεων» (Α΄ 144).
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται
η υποχρέωση εγγραφής στα Μητρώα της περίπτωσης
β΄ της προηγούμενης παραγράφου.

β) Να εξαρτά την εισαγωγή ή εξαγωγή οποιουδήποτε
προϊόντος από προηγούμενη άδεια του ιδίου ή άλλης
αρχής ή οργάνου που ορίζεται από αυτόν.
γ) Να καθορίζει ειδικούς όρους, βάσει των οποίων
μπορεί να επιτρέπεται η εισαγωγή ή εξαγωγή κάθε
προϊόντος.
δ) Να καθορίζει τη διαδικασία και τον τρόπο έγκρισης
της διενέργειας των εισαγωγών και εξαγωγών πλην
εκείνων που αφορούν θέματα αρμοδιότητας των τε−
λωνειακών υπηρεσιών.
2. Ειδικότερες διατάξεις, που απαγορεύουν την εισα−
γωγή ή εξαγωγή ορισμένων προϊόντων ή επιτρέπουν
αυτές βάσει προϋποθέσεων, δεν θίγονται από τον πα−
ρόντα νόμο.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση
συναρμόδιου Υπουργού μπορεί να καθορίζονται θέματα
απλοποίησης, επιτάχυνσης, άρσης εμποδίων και εκσυγ−
χρονισμού των διαδικασιών ως προς τον τρόπο πραγ−
ματοποίησης των εισαγωγών και των εξαγωγών.
4. Αν η χώρα κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανά−
γκης, με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περί−
πτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί, στα εισαγόμενα ή
εξαγόμενα προϊόντα από ή προς χώρες που βρίσκονται
εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης, να καθορίζονται:
α) Ο τρόπος και η διαδικασία άσκησης ελέγχου των
τιμών τους.
β) Ο τρόπος διενέργειας του ελέγχου συναλλάγματος
γι’ αυτά.
γ) Ο τρόπος πληρωμής τους.
δ) Η παροχή εγγυήσεων για την τήρηση οποιωνδήποτε
υποχρεώσεων που επιβάλλονται με τις διατάξεις των
αποφάσεων του παρόντος άρθρου, καθώς και η άρση ή η
κατάπτωση των εγγυήσεων αυτών υπέρ του Δημοσίου.
5. Στους παραβάτες των διατάξεων των αποφάσε−
ων, που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος
άρθρου, επιβάλλονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας διοικητικές κυρώ−
σεις, που συνίστανται είτε στην απαγόρευση άσκησης
των δραστηριοτήτων τους για χρονικό διάστημα μέχρις
ενός έτους είτε σε διοικητικό πρόστιμο μέχρι εκατό χι−
λιάδων (100.000) ευρώ. Με τις αποφάσεις του παρόντος
άρθρου καθορίζονται τα κριτήρια για την κλιμάκωση
των προβλεπομένων κυρώσεων.

Άρθρο 36
Ρυθμίσεις στην άσκηση εξωτερικού εμπορίου

Άρθρο 37
Γενικό Μητρώο Εξαγωγών

1. Για την εκπλήρωση διεθνών υποχρεώσεων της χώ−
ρας, που απορρέουν από διεθνείς Συμφωνίες ή από
τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους
διεθνείς οργανισμούς, είτε για λόγους δημοσίου συμ−
φέροντος, που αφορούν στην προστασία των κατα−
ναλωτών σε θέματα δημόσιας υγείας και εθνικής ή
δημόσιας ασφάλειας, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας, προκειμένου για εισαγωγές
ή εξαγωγές από ή προς χώρα που βρίσκεται εκτός του
τελωνειακού εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δύναται
με αποφάσεις του:
α) Να απαγορεύει ή να περιορίζει, κατά ποσότητα
ή κατά αξία, την εισαγωγή ή εξαγωγή οποιουδήποτε
προϊόντος, είτε γενικά είτε κατά χώρες ή περιοχές.

1. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας τηρείται Γενικό Μητρώο Εξαγωγών (ΓΕ.Μ.Ε.),
σε ηλεκτρονική μορφή, στο οποίο καταχωρίζονται τα
αναγκαία στατιστικά στοιχεία για την παρακολούθηση
της εξέλιξης των εξαγωγών της χώρας.
2. Στο ΓΕ.Μ.Ε. καταχωρίζονται ιδίως:
α) Το είδος και η ποσότητα των εξαγόμενων προϊό−
ντων, καθώς και οι χώρες προορισμού τους,
β) ο χρόνος πραγματοποίησης των εξαγωγών και
γ) τα στοιχεία των εξαγωγέων.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας μπορεί να προβλέπεται η κα−
ταχώριση στο ΓΕ.Μ.Ε. και άλλων στοιχείων, που είναι
απαραίτητα για την παρακολούθηση των εξαγωγών.

Άρθρο 35
Άσκηση εισαγωγικής και εξαγωγικής
δραστηριότητας
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3. Το ΓΕ.Μ.Ε. διασυνδέεται με τις βάσεις δεδομένων
που τηρούνται στις Ειδικές Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των κατά
τόπους Επιμελητηρίων, και στις αρμόδιες υπηρεσίες της
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 3419/2005 (Α΄ 297), όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 3853/2010 (Α΄ 90). Το ΓΕ.Μ.Ε.
αποτελεί Υποσύστημα Ενιαίου Ολοκληρωμένου Πληρο−
φοριακού Συστήματος (Ε.Ο.Π.Σ.) του άρθρου 38.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας ρυθμίζονται τα θέματα σχετι−
κά με τη διαλειτουργικότητα και τη διασύνδεση μεταξύ
του ΓΕΜΗ και του ΓΕ.Μ.Ε., καθώς και τη διασύνδεση ή
την ένταξη του ΓΕ.Μ.Ε. στο Ε.Ο.Π.Σ. Με κοινή απόφα−
ση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού,
μπορεί να ρυθμίζεται η διασύνδεση του ΓΕ.Μ.Ε. με τα
αρχεία που τηρούνται από Συνδέσμους Εξαγωγέων ή
και άλλες αρχές ή υπηρεσίες της χώρας, σχετικά με το
εξωτερικό εμπόριο.
5. Τα εξαγόμενα από τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις
είδη, που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 του ν. 2168/1993
(Α΄ 147), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρ−
θρου 1 του ν. 4928/2011 (Α΄ 242), και στους καταλόγους
ελεγχόμενων προϊόντων διπλής χρήσης του Κανονισμού
του Συμβουλίου της ΕΕ 428/2009 (L−134), που ενσω−
ματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την υπ’ αριθ.
121837/Ε3/21837/28.9.2009 απόφαση του Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών (Β−2182/2009), καταγράφονται
στο ΓΕ.Μ.Ε., μέσω ειδικών διαδικασιών, όπως ορίζει η
ανωτέρω νομοθεσία, σε συνεργασία με τα συναρμόδια
Υπουργεία Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας.
Άρθρο 38
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μιας Στάσης
για τη διευκόλυνση των Εξαγωγών
και Εισαγωγών (Single Window)
1. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας συνιστάται Ενιαίο Ολοκληρωμένο Πληροφο−
ριακό Σύστημα (Ε.Ο.Π.Σ.) για Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Μιας Στάσης (Single Window) για τη διευκόλυνση των
διαδικασιών Εξαγωγών και Εισαγωγών, μέσω του οποίου
διενεργούνται υποχρεωτικά όλες οι απαραίτητες για
τις εξαγωγές και εισαγωγές πράξεις, πλην αυτών που
αφορούν τις τελωνειακές διαδικασίες.
2. Ειδικότερα, μέσω του Ε.Ο.Π.Σ. διενεργείται:
α) Η ηλεκτρονική υποβολή των σχετικών αιτήσεων και
δικαιολογητικών από τις υπόχρεες επιχειρήσεις για την
έκδοση από τις αρμόδιες υπηρεσίες των συναρμόδιων
φορέων των αναγκαίων βεβαιώσεων, πιστοποιητικών,
αδειών και άλλων προβλεπομένων από τη νομοθεσία
εγγράφων.
β) Η ηλεκτρονική διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδο−
σης από τις αρμόδιες υπηρεσίες των κατά περίπτωση
προβλεπόμενων βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, αδειών
και των λοιπών προβλεπόμενων από τη νομοθεσία εγ−
γράφων και η ηλεκτρονική παραλαβή τούτων από τους
αιτούντες.
3. α) Το Ε.Ο.Π.Σ. διαλειτουργεί με το Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ.), καθώς
και με πληροφοριακά συστήματα άλλων υπηρεσιών
και φορέων.

β) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του καθ’ ύλην αρμό−
διου Υπουργού ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν
στη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα του Ε.Ο.Π.Σ. με
άλλα πληροφοριακά συστήματα.
γ) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού
Οικονομικών ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη
διασύνδεση, διαλειτουργικότητα και ολοκλήρωση του
Ε.Ο.Π.Σ. με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ.), ώστε τα δύο συστήματα να απο−
τελέσουν ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα.
4. Το Ε.Ο.Π.Σ. παρέχει ολοκληρωμένη, κωδικοποιημένη
και επικαιροποιημένη πληροφόρηση προς τις εμπλεκό−
μενες επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς και χρήστες,
σχετικά με το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό
πλαίσιο που διέπει το καθεστώς και τις διαδικασίες
έκδοσης των αναφερόμενων στην παράγραφο 2 του
παρόντος άρθρου δικαιολογητικών. Για το σκοπό αυ−
τόν το Ε.Ο.Π.Σ. ενημερώνεται άμεσα από τις υπηρεσίες
άλλων συναρμόδιων Υπουργείων και φορέων μετά από
κάθε αλλαγή στο οικείο νομοθετικό και κανονιστικό
πλαίσιο.
5. Η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας:
α) Aναλαμβάνει, με την υποστήριξη της ΜΟΔ ΑΕ (ν.
2372/1996, Α΄ 29, όπως ισχύει), την παροχή υπηρεσιών
για διαδικτυακή σύνδεση του Ε.Ο.Π.Σ με τις αρμόδιες
υπηρεσίες του Δημοσίου, την τεχνική υποστήριξη και
επίλυση προβλημάτων λειτουργίας του εξοπλισμού και
του λογισμικού υποδομής, τη συγκέντρωση, αξιολόγη−
ση και διαχείριση των απαιτήσεων των χρηστών του
Ε.Ο.Π.Σ., την ανάλυση και επεξεργασία του συνόλου του
πληροφοριακού υλικού που απαιτείται για το σκοπό του
παρόντος νόμου, τη συντήρηση και ανάπτυξη του επι−
χειρησιακού λογισμικού, την εκπαίδευση των χρηστών
και τον έλεγχο και αξιολόγηση της αποτελεσματικής
λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Σ., την ανάλυση και τον προγραμ−
ματισμό για περαιτέρω βελτιώσεις της λειτουργίας και
αποτελεσματικότητας του, καθώς και την υλοποίηση
των σχετικών αναβαθμίσεων του.
β) Aσκεί την εποπτεία της αποτελεσματικής λειτουρ−
γίας του Ε.Ο.Π.Σ. για το σκοπό του παρόντος νόμου.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των καθ’ ύλην αρμό−
διων Υπουργών μπορεί να παρέχονται από το Ε.Ο.Π.Σ.
στοιχεία προς άλλες υπηρεσίες ή οργανισμούς του
δημόσιου τομέα. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται
οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των στοιχείων
αυτών.
Άρθρο 39
Βραβείο άσκησης εξαγωγικής δραστηριότητας
1. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας μπορεί, μετά από εισήγηση των αντιπροσω−
πευτικών φορέων των εξαγωγέων ή των ενώσεων ή
των συνδέσμων τους, να απονέμει βραβεία επιτυχούς
άσκησης εξαγωγικών δραστηριοτήτων σε τρεις, ανά
κατηγορία εξαγόμενων προϊόντων, εξαγωγείς, οι οποίοι
το αμέσως προηγούμενο της βραβεύσεως έτος επέδει−
ξαν αξιοσημείωτη εξαγωγική δραστηριότητα, καινοτόμο
επενδυτική και παραγωγική δράση και σεβασμό στα
διεθνή συναλλακτικά ήθη.
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2. Τα βραβεία δεν έχουν χρηματικό χαρακτήρα. Η
βράβευση παρέχει το δικαίωμα στον βραβευθέντα να
αναγράφει σε όλα τα εμπορικά παραστατικά της επι−
χειρήσεώς του, είτε αυτά αφορούν εξαγωγικές δραστη−
ριότητες είτε συναλλαγές σε εθνικό επίπεδο, ότι έτυχε
του 1ου, 2ου ή 3ου βραβείου στο συγκεκριμένο κλάδο
εξαγωγικής δραστηριότητας το συγκεκριμένο έτος.
3. Οι κατηγορίες, τα κριτήρια αξιολόγησης για την
απονομή των ανωτέρω βραβείων και οι λεπτομέρειες
εφαρμογής του παρόντος άρθρου καθορίζονται με από−
φαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας.
Άρθρο 40
Έλεγχος εξαγόμενων
1. Για την εκπλήρωση διεθνών υποχρεώσεων της χώ−
ρας, που απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες ή από
τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους
διεθνείς Οργανισμούς, είτε για λόγους δημοσίου συμφέ−
ροντος, που αφορούν την προστασία των καταναλωτών
σε θέματα δημόσιας υγείας και εθνικής ή δημόσιας
ασφάλειας δύναται:
α) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρότα−
ση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να
καθορίζονται οι όροι, τους οποίους πρέπει να πληρούν,
για την εξαγωγή τους, τα γεωργικά προϊόντα ελληνικής
παραγωγής, όσον αφορά τη διαλογή, τον τύπο, την
ποιότητα, τη συντήρηση, τη συσκευασία και εν γένει τη
μεταχείριση και εμφάνιση, καθώς και ο τρόπος του σχε−
τικού ποιοτικού ελέγχου, που ασκείται από τα αρμόδια
τεχνικά όργανα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων. Αν για την άσκηση του ποιοτικού ελέγ−
χου στα εξαγόμενα γεωργικά προϊόντα απαιτείται η
διενέργεια εργαστηριακών ή χημικών εξετάσεων, είναι
δυνατόν με το ως άνω προεδρικό διάταγμα να ανατί−
θεται η άσκηση του ποιοτικού ελέγχου και η χορήγηση
των σχετικών πιστοποιητικών στο Γενικό Χημείο του
Κράτους ή σε άλλα όργανα, τα οποία ορίζονται σε
αυτό.
β) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον
τρόπο, τους όρους και τα μέσα άσκησης του εν λόγω
ελέγχου, όπως επίσης και τα σχετικά με την έκδοση
πιστοποιητικού ποιοτικού ελέγχου για την πιστοποίηση
της ποιότητας, της προέλευσης και άλλων στοιχείων
των προϊόντων αυτών.
γ) Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρό−
ταση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, να καθορίζονται οι όροι, τους οποίους
πρέπει να πληρούν τα εξαγόμενα βιομηχανικά και με−
ταλλευτικά προϊόντα, σε ό,τι αφορά την κατασκευή,
τη σύσταση, τη διαλογή, τον τύπο, την ποιότητα, τη
συντήρηση, τη συσκευασία και εν γένει τη μεταχείριση
και εμφάνιση.
Με όμοιο διάταγμα δύναται να καθορίζονται ο τρό−
πος και οι όροι διενέργειας του ελέγχου στα εν λόγω
προϊόντα και τα αρμόδια για τη διενέργεια του ελέγχου
όργανα, και ρυθμίζονται τα σχετικά με την έκδοση πι−
στοποιητικού ποιοτικού ελέγχου για την πιστοποίηση
της προέλευσης της ποιότητας ή άλλων στοιχείων των
προϊόντων αυτών.
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2. Οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί μέχρι
την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατ’ εφαρμογή των δι−
ατάξεων του άρθρου 12 του ν.δ. 3999/1959 «περί ελέγχου
του εξαγωγικού εμπορίου και άλλων διατάξεων» (Α΄ 230),
ή σε συμμόρφωση με διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή διεθνών συνθηκών, σχετικά με τον ποιοτικό έλεγχο
των εξαγόμενων ελληνικών προϊόντων, διατηρούνται σε
ισχύ, μέχρι την έκδοση των αντίστοιχων κανονιστικών
πράξεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
Άρθρο 41
Ελεύθερες ζώνες και αποθήκες
Το άρθρο 39 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265), όπως έχει τρο−
ποποιηθεί με την παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 3583/2007
(Α΄ 142), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 39
1. Οι ελεύθερες ζώνες και οι ελεύθερες αποθήκες
αποτελούν τμήματα του τελωνειακού εδάφους της
χώρας, διακριτά από το υπόλοιπο τελωνειακό έδαφος,
όπου εμπορεύματα τρίτων χωρών που αποτίθενται
σε αυτές θεωρούνται ως προς την εφαρμογή των
εισαγωγικών δασμών, φόρων και μέτρων εμπορικής
πολιτικής ως μη ευρισκόμενα στο τελωνειακό έδαφος
της χώρας.
Εγχώρια εμπορεύματα ή εμπορεύματα τελούντα σε
ελεύθερη κυκλοφορία, όταν αποτίθενται σε χώρους
ελεύθερων ζωνών, προορίζονται κατά κανόνα για εξα−
γωγή.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών:
α) Συνιστώνται ή καταργούνται ελεύθερες ζώνες ή
ελεύθερες αποθήκες, ή τροποποιούνται τα όρια αυ−
τών.
β) Ορίζεται ο Φορέας Διοίκησης ή και Διαχείρισης της
ελεύθερης ζώνης ή της ελεύθερης αποθήκης.
γ) Προσδιορίζονται οι όροι λειτουργίας, διαχείρισης
και ελέγχου αυτών, καθώς και οι όροι διακίνησης, πα−
ραμονής και διαχείρισης των εμπορευμάτων σε αυ−
τές.
δ) Προσδιορίζεται η ευθύνη και οι αρμοδιότητες του
διαχειριστή αυτών κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η
ακώλυτη διενέργεια του κοινοτικού και διεθνούς εμπο−
ρίου.
3. Για τη σύσταση ελεύθερης ζώνης και ελεύθερης
αποθήκης απαιτείται προηγούμενη γνώμη του Υπουρ−
γού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
κατά περίπτωση:
α) Του Υπουργού Εξωτερικών, όταν η ελεύθερη ζώνη
συνίσταται με αίτηση Φορέα Διοίκησης ή και Εκμετάλ−
λευσης της ελεύθερης ζώνης ή της ελεύθερης αποθήκης
στον οποίο συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
εγκατεστημένα εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.
β) Του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, εφόσον οι ελεύθε−
ρες ζώνες ή αποθήκες συνιστώνται σε παραμεθόριες
περιοχές.
4. Για την έκδοση της απόφασης σύστασης ελεύθερης
ζώνης ή ελεύθερης αποθήκης υποβάλλεται αίτηση από
το Φορέα Διοίκησης ή και Εκμετάλλευσης του χώρου
όπου πρόκειται να συσταθεί η ελεύθερη ζώνη ή η ελεύ−
θερη αποθήκη προς τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων
και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης του Υπουργείου Οι−
κονομικών.
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Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση σύστασης επισυνάπτε−
ται ή υποβάλλεται ηλεκτρονικά μελέτη σκοπιμότητας
από την οποία πρέπει να προκύπτουν τα ακόλουθα
στοιχεία:
α) Η προσδοκώμενη συμβολή της ελεύθερης ζώνης ή
ελεύθερης αποθήκης στην αύξηση της εμπορευματικής
διακίνησης εμπορευμάτων τρίτων χωρών σε συνδυασμό
με τα γενικότερα οικονομικά οφέλη που αναμένονται
από τη λειτουργία της.
β) Ο προβλεπόμενος ή/και ο υπάρχων όγκος διακίνη−
σης μη κοινοτικών εμπορευμάτων μέσω της προτεινό−
μενης ελεύθερης ζώνης ή ελεύθερης αποθήκης.
γ) Τα παρεχόμενα για τη σωστή διοίκηση και εκμετάλ−
λευση της ελεύθερης ζώνης εχέγγυα όπως και εκείνα
για τη σωστή διαχείριση των εμπορευμάτων.
5. Η διοίκηση των ελεύθερων ζωνών ασκείται από
νομικά πρόσωπα, των δε ελεύθερων αποθηκών ασκείται
είτε από φυσικά είτε από νομικά πρόσωπα.
6. Στις ελεύθερες ζώνες και ελεύθερες αποθήκες
επιτρέπεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,
μετά από εισήγηση του Φορέα Διοίκησης αυτών, να
ασκούνται δραστηριότητες βιομηχανικής ή και εμπο−
ρικής φύσης ή και παροχής υπηρεσιών από φυσικά ή
νομικά πρόσωπα, εφόσον παρέχονται όλα τα εχέγγυα
που κρίνονται απαραίτητα για τη διασφάλιση του συ−
νόλου της τελωνειακής νομοθεσίας.
7. Τα μη κοινοτικά εμπορεύματα που έχουν αποτεθεί
σε ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη αποθήκη μπορεί:
α) Να τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία κατά τις ισχύ−
ουσες διατάξεις.
β) Να υποβάλλονται σε συνήθεις εργασίες, χωρίς
άδεια της Τελωνειακής Αρχής, που εξασφαλίζουν τη
διατήρηση τους, τη βελτίωση της εμφάνισής τους ή και
της εμπορικής ποιότητας ή και αυτές που απαιτούνται
για την προετοιμασία της διανομής ή και μεταπώλησής
τους.
γ) Να υπάγονται στα καθεστώτα τελειοποίησης προς
επανεξαγωγή, μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο,
προσωρινής εισαγωγής με τους όρους που προβλέπο−
νται από τα καθεστώτα αυτά.
δ) Να εγκαταλείπονται υπέρ του Δημοσίου ή και να
καταστρέφονται, χωρίς οι απαιτούμενες διαδικασίες
να συνεπάγονται έξοδα για το Δημόσιο, ενώ τα υπο−
λείμματα της καταστροφής λαμβάνουν έναν από τους
τελωνειακούς προορισμούς που προβλέπονται για τα
μη κοινοτικά εμπορεύματα.»
Άρθρο 42
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) το ν.δ. 3999/1959 «περί ελέγχου του εξαγωγικού
εμπορίου και άλλων τινών διατάξεων» (Α΄ 230),
β) ο ν. 936/1979 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώ−
σεως των περί εξωτερικού εμπορίου διατάξεων, ως και
καταργήσεως συναφών διατάξεων» (Α΄ 144),
γ) το άρθρο 38 του ν. 2778/1999 «Αμοιβαία Κεφάλαια
Ακίνητης Περιουσίας − Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνη−
τη Περιουσία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 295) και
δ) το άρθρο 25 του ν. 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιω−
τικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παι−
χνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 43
Βασικά χαρακτηριστικά
1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική κεφαλαι−
ουχική εταιρεία. Η εταιρεία αυτή έχει νομική προσω−
πικότητα και είναι εμπορική, ακόμη και αν ο σκοπός
της δεν είναι εμπορική επιχείρηση. Απαγορεύεται στην
ιδιωτική εταιρεία η άσκηση επιχείρησης για την οποία
έχει οριστεί από το νόμο αποκλειστικά άλλη εταιρική
μορφή.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 79, για τις εταιρικές
υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η εταιρεία με την περι−
ουσία της.
3. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία έχει κεφάλαιο
τουλάχιστον ενός (1) ευρώ. Οι εταίροι συμμετέχουν στην
εταιρεία με κεφαλαιακές, με εξωκεφαλαιακές ή με εγγυ−
ητικές εισφορές, σύμφωνα με τα άρθρα 77 έως 79.
4. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία μπορεί να συ−
νιστάται από ένα πρόσωπο ή να καθίσταται μονοπρό−
σωπη. Το όνομα του μοναδικού εταίρου υποβάλλεται
σε δημοσιότητα δια του Γ.Ε.ΜΗ.
5. Το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εται−
ρείας και οι τροποποιήσεις του, εφόσον είναι ιδιωτικά
έγγραφα, καθώς και οι αποφάσεις των εταίρων της
και τα πρακτικά μπορούν να συντάσσονται και σε μία
από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζεται το άρθρο 14 του
ν. 3419/ 2005 (Α΄ 297). Στις σχέσεις της εταιρείας και
των εταίρων με τους τρίτους υπερισχύει το κείμενο
στην ελληνική.
Άρθρο 44
Επωνυμία
1. Η επωνυμία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας
σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσότερων
εταίρων είτε από το αντικείμενο της επιχείρησης που
ασκεί. Φανταστική επωνυμία είναι επίσης επιτρεπτή.
2. Στην επωνυμία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εται−
ρείας πρέπει να περιέχονται σε κάθε περίπτωση ολο−
γράφως οι λέξεις «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή
η συντομογραφία «Ι.Κ.Ε.».
3. Ενόσω η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, στην επω−
νυμία της συμπεριλαμβάνονται οι λέξεις «Μονοπρόσω−
πη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή «Μονοπρόσωπη
Ι.Κ.Ε.». Η ένδειξη αυτή προστίθεται ή αφαιρείται με κα−
ταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., με μέριμνα του διαχειριστή, χωρίς
τροποποίηση του καταστατικού.
4. Η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να αποδίδεται
ολόκληρη με λατινικούς χαρακτήρες ή σε ξένη γλώσσα.
Αν αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα θα πρέπει να περι−
έχει ολογράφως τις λέξεις «Private Company» ή την έν−
δειξη «P.C.» και αν είναι μονοπρόσωπη τις λέξεις «Single
Member Private Company» ή «Single Member P.C.».
Άρθρο 45
Έδρα
1. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία έχει την έδρα της
στο δήμο που αναφέρεται στο καταστατικό της.

